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Fanny » Egészség

1 Erősíti a szívet
Rendszeres sétával csök-

kentheti a vérnyomását. Az 
ideális érték elérése érdeké- 
ben mozogjon hetente lega- 
lább 3 × 30 percet: kelljen út- 
ra mondjuk a kutyával, a ba- 
rátnőkkel, az unokákkal!

2 Megelőzi  
a visszeresedést

A vádli izomzata minden egyes 
lépésnél megfeszül, és nyomást 
fejt ki azokra a vénákra, melyek 
a lábból felfelé szállítják a vért. 
Ha az izmok nem elég tevéke-
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VISSZA KELL MENNEM 
AZ ORVOSHOZ?
Néhány nappal a fogszabá-
lyozó készülékem felkerülése 
után a drótok miatt szúró fáj-
dalmat éreztem. Mit kell ten-
nem ilyenkor?

(N. Ági, e-mail)

Amikor az orvos felhelyezi  
a páciens fogaira a fogszabá-
lyozó készüléket, az néhány  
napig minden esetben némi 
kellemetlenséggel jár, hiszen 
furcsa érzés, hogy az illető fo-
gain folyamatosan ott van egy 
nem megszokott tárgy. Ez tel-
jesen normális jelenség, nem 
kell megijedni tőle. A szakem-
berek emiatt szokták javasolni, 
hogy a páciens az első napok-
ban alkalmazzon speciális ét-
rendet, és kerülje a túl sok rá-
gást igénylő élelmiszereket,  
fogásokat. Ez a rövid időszak 
tehát a pépes ételek, az ízle- 
tes smoothie-k és a madártej 
időszaka. 

Előfordul ugyanakkor, hogy 
a fogak a szabályozás hatására 
egy picivel gyorsabban elmoz-
dulnak a kívánt irányba, ilyen-
kor a drót hosszabb lesz a kel-
leténél, és hátul szúrni kezdi  
a száj belsejét, illetve a nyelvet. 
Ebben az esetben célszerű fog-
szabályozós viaszt alkalmazni, 
ez enyhíti a fájdalmat, de érde-
mes visszamenni a fogorvos-
hoz is, hiszen lehet, hogy szük-
ség lenne a drót levágására. 

nyek, a vénák ellustulnak, a vé-
nabillentyűk pedig, melyeknek 
az lenne a feladatuk, hogy meg-
akadályozzák a vér visszaáram-
lását az erekben, nem zárnak 
tökéletesen. A következmény: 
a vér pang, és kitágítja az eret  
– ennek eredménye a visszér- 
tágulat. Minden megtett lépés-
sel csökken tehát a trombózis 
kockázata!

3 Mozgékony ízületek
A gyaloglás csökkenti az 

ízületi kopás veszélyét is. Ez  
a mozgásforma ugyanis fokoz-

za a porcok tápanyagellátását, 
ráadásul anélkül, hogy túlter-
helné, elkoptatná azokat.

4 Az erős csontokért
A testedzés célja nem az 

izomnövesztés. Mindemellett 
az izmok erősítésének fontos 
funkciója van, lévén a fejlet-
tebb izomzat sokkal jobban 
véd a csontritkulástól. Ami- 
kor ugyanis az izmok dolgoz-
nak, a csontok anyagcseréje 
szintén megélénkül, és ezál- 
tal több kalcium raktározó- 
dik el bennük.

Szükség van rá?
Talán nem vagyunk vele 
nagy barátságban, ám  
a testünk egyértelmű- 
en szereti. Olyannyira, 
hogy számos önvédel- 
mi intézkedéssel igyek-
szik megtartani... Mi a titka, hogy végre le- 
adjunk tíz kilót? Nos, együtt kell működnünk 
a zsírunkkal ahelyett, hogy szembeszállnánk 
vele! E könyvből megismerheti a genetika,  
a hormonrendszer, az étrend, a testmozgás 
összetett szerepét a testsúly alakulásában.
» Dr. Sylvia Tara: A zsír titkos élete,  
3490 Ft, Kossuth Kiadó, kapható március közepétől

LAPOZÓ

DR. BALLA LÁSZLÓ
gyermek- és felnőtt- 
fogszabályozó szakorvos,
www.doctordent.hu

AHERBAL SWISS  
MEDICAL szirup  

5 gyógynövény kivonatát 
tartalmazza, melyek fogyasz-
tása köhögés esetén javasolt. 
A szirup védőréteget képez 
a száj nyálkahártyáján, vala-
mint a torokban, ezáltal enyhíti az irritációt, a kö-
högést és a torokkaparás érzését. A készítményt 
lisztérzékenyek és cukorbetegek is fogyaszthat-
ják. Felbontás után 3 hónapig felhasználható. 
» További információk: www.simply-you.hu  
Gyógyászati segédeszköznek nem minősülő orvostechnikai  
eszköz. Megvásárolható a gyógyszertárakban, bioboltokban  
és gyógynövényszaküzletekben.

HERBAL SWISS MEDICAL 
SZIRUP

Szponzorált felület

Nem talál kedvére való moz-
gásformát? Akkor gyalogoljon:  
a rendszeres séta is fitten tartja!


